
Besluitenlijst Commissie Samen wonen 7 oktober 2021

Aanwezigen

Voorzitter: J. Stip

Commissiegriffier: J.G. van Straalen

Fracties: op D66 na zijn alle fracties vertegenwoordigd

Burgerleden: M. Borst, S. Coule en G.J. Kaptein

Wethouders: M. Oosterwijk

Ambtenaren: 3. J. Bos en M. Rienks

De vergadering is terug te zien via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Besluiten

1. Opening en vaststelling van de agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

De heer K. Vingerling, mede namens 3VO.Biotoop, en de heer F.W.E. Hofland spreken in over 

over agendapunt 3. Bestemmingsplan Oosterpark.

De bijdrage is terug te lezen in het woordelijk verslag.

3. Bestemmingsplan Oosterpark

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen.

Vóór de raadsvergadering van 14 oktober zal schriftelijk de vraag worden beantwoord of de 

geluidswal, waartoe besloten is, te realiseren is als het voorgestelde bestemmingsplan, om 

welke reden dan ook, niet van kracht wordt.

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.00 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2021

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


de griffier, de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen dhr. J. Stip

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen 

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 7 oktober 2021

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

3. 02-09-21 Afvalbeleids
plan

Inzichtelijke maken financiële en 
juridische haken en ogen inpandige 
containers

Japenga RIB december

4. 02-09-21 Afvalbeleids
plan

Volgende RIB inzicht wachttijden 
afhaalstation, na verruiming 
openingsuren

Japenga December

5. 02-09-21 Evaluatie 
deel-
scooters

RIB 2021-07-02 wordt een 
volgende keer geagendeerd. P18P 
schrijft daarvoor gespreksnotitie

P18P/griffier

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 7 oktober 2021

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 09-01-20

02-09-21

Afvalbeleids-

plan

Wethouder Japenga zegt toe dat 
het college voordat het college 
besluit tot het afsluiten van de 
(ondergrondse) papier-
containers, de raad laat weten 
welke oplossing als beste wordt 
gezien, o.a. ten aanzien van de 
pasjes.

Japenga 2e kwartaal 
2021

2. 18-6-20 Watervisie Aan flora en fauna in/rond water 
wordt aandacht besteed in de 
Visie op water

Meij 1e Kwartaal 
2022

3. 10-06-21
02-09-21

Aanpak 
Oosterpark

Wordt bezien of voetpad langs 
Oosterparkweg in tijd naar voren 
is te halen. In oktober verschijnt 

Meij Oktober RIB



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

een RIB stand van zaken 
aanpak.

4. 02-09-21 Electropark 17 In gesprek ontwikkelaar 
meenemen hoe herinnering 
kerkgebouw in leven kan worden 
gehouden.

Oosterwijk Oktober

5. 30-09-21 Bp Pruimendijk
164a - 170

Vragen over koopsom en 
bodemsanering worden 
schriftelijk beantwoord

Oosterwijk Vóór raad 14 
oktober

6. 30-09-21 Inrichting uit-
uitbreiding
Vredehof

Vragen over grafiek en afkoop 
onderhoud worden schriftelijk 
beantwoord

Meij Vóór raad 14 
oktober

7. 07-10-21 Bp Oosterpark Vraag over geluidswal en 
bestemmingsplan

Oosterwijk Vóór 14 
oktober
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